
EEN VERZAMELING 

FAMILIEPORTRETTEN DER HUYGENSEN 

IN 1785. 

MEDEGEDEELD DOOR 

E. W. M O E S. 

« 

N de familie HUYGENS stonden alle kunsten hoog in aanzien, 
en niet het minst de beeldende kunsten. Vele leden hebben 

zelf met meer of minder succes hunne krachten op dit punt 

beproefd, en aan de teekeningen van CONSTANTYN Jr. kan zelfs 

artistieke waarde niet ontzegd worden. 

Dat bij zulk een geslacht, waar ook een gepaste ijdelheid niet gemist werd, 
de familieportretten een aanzienlijk aantal moesten uitmaken, ligt voor de hand, 

en in den "Staat en Inventaris" van de goederen, nagelaten door de laatste 

afstammeling in rechte lijn van den dichter, vinden wij in Hoofdstuk 351 de 

welsprekende bewijzen hiervan. 

Ik deel hierom dit hoofdstuk in extenso mede, hiertoe vriendelijk in de 

gelegenheid gesteld door de eigenares van het handschrift, Mej. STAATS EVERS 

te Arnhem. 
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"Staat en Inventaris van alle zoodanige goederen, effecten en penningen, 
als met de dood ontruimd en nagelaaten zijn, bij de Hoog Ed: Geb: Vrouwe 

SUSANNA LOUISA HUIJGENS in leeven Vrouwe van St. Annaland en Zeelhem, 
Douairière van den Hoog Ed: Geb: Heere WILLI:M BARON VAN WASSENAAR 

Heere van Ruijven etc. etc., gewoond hebbende in 's Gravenhage en aldaar over- 

leeden den 21 December 

Deze inventaris was opgemaakt door den notaris LAMBERTUS SIJTHOF 

ten verzoeke van MATTHEUS THEODORUS HOEUFFT, Kolonel van de infanterie 

en Majoor van het Regiment Hollandsche gardes te voet, Mr. JAN THEODORUS 

ROYER, Secretaris en Griffier van den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland, 
en Mr. WILLEM HENDRIK TEDING VAN BERKHOUT, Raad in de Vroedschap en 

Oudschepen van Delft, benevens den notaris SAMUEL PRIJN, die opkwam voor 

de overige erfgenamen. 

FAMILIE POURTRAITEN EN EENIGE ANDERE STUKKEN 

. DAARTOE RELATIEV. 

i. Het groote stuk verbeelende het geheele Familie van HOEFNAGELE. 

2. GEORGIUS HOEFNAGELE. 

3. Dezelve met zijn kind. 

4. MELCHIOR HOEFNAGELE door C. HOEFNAGELE geschilderd, klein. 

5 . JACOB 
HOEFNAGLE. twee stuks. 

6. ELISABETH V EZELER. 
? Echteheden, twee stuks. 

6. ELISABETH EZELER. 

7. Een dochter van dezelve ovaal. 

8. JORIS 
VEZELER. , 

§ 
Echtelieden, vader en moeder van ELISABETH VEZELER. 

9. MARIA BOOGHE. } 

10. Dezelve oud zijnde, twee groote stukken. _ 

I I. CHRISTIAAN HUIJGENS de oude in miniature. 

12. Dezelve ouder : borstbeeld. 

13. Dezelve oud. 

14. SUSANNA HOEFNAGLE dochter van JACOB HOEFNAGLE en ELIZABETH 

VEZELER, n°. 5 en 6. 

I5. CONSTA?TIJN HUIJGENS zoon van CHRISTIAAN en JOHANNA HOEFNAGEL 

een kind zijnde met een hond verbeeld. 
' 

16. Dezelve zeer jong op de luit spelende. 
' 

17. Dezelve oud 27 Jaren. ,. 

18. Dezelve ten voeten uit met zijn klerk of knegt. 

19. Dezelve met zijn vijf kinderen in vijf ovale medaillons, groot stuk. 
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20. Dezelve borstbeeld in 't graauw in een krans van bloemen op koper. 
2r. Dezelve ter halver lijve in 't klein. 

22. Dezelve borstbeeldig in 't klein in een doos met talkjes. 
' 

23. Dezelve oud ter halver lijve.. 

24. Dezelve oud 90 Jaren in pastel. 

25. Dezelve in marmer gebeeldhouwd medaillon. , 
26. Dezelve in prent met lijst. 

27. Dezelve borstbeeld. 

28. SUSANNA VAN BAERLE huisvrouw van CONSTANTIJN HUIJGENS twee 

29. SUSANNA VAN BAERLE jong, klein ovaal pourtrait - stuks. 

30. Dezelve in een goude pourtraitdoos. 

31. JAN VAN BAERLE vader eii moeder van SUSANNA VAN BAERLE. 
32. JACOMINA HOON 

< vader en moeder van SUSANNA VAN BAERLE. . 

33. DAVID HOON vader van JACOMINA HOON, klein pourtraitje. 
34. CONSTANTIJN HUIJGENS, zoon van CONSTANTIJN, jong in een pourtraitdoosje. 
33. Dezelve 

j 

35. Dezelve 
... twee stuks. 

36. MARIA RIJIhART zijne huisvrouw 
twee 

37. CHRISTIAAN HUIJGENS tweede zoon van CONSTANTIJN en broeder van 

. laatstgemelde CONSTANTIJN den Jonge, in een pourtraitdoosje met 

talkjes. 

38. CHRISTIAAN HUIJGENS kniestuk. 

39. Dezelve, ouder borststuk. 

40. Dezelve in een marmer medaillon. 

41. LODEWIJK HUIJGENS jongste zoon van CONSTANTIJN HUIJGENS en broeder 

van de twee vorige, in een pourtraite doosje. 

42. Dezelve ouder op koper in een ovale lijst. _ 

43. Dezelve nog ouder op borstbeeld. 

44. JACOBA TEDING VAN BERKHOUT deszelvs huisvrouw in miniature. 
, 

45. Dezelve ter halver lijve. 
' 

46. Dezelve, copie naar 't voorgaande. 
' 

47. Tien stuks zijnde alle Heeren en Vrouwen uit de Famielle van TEDING 

VAN BERKHOUT. 

48. CONSTANTIJN HUIJGENS Heer van Zeelhem, zoon van LODEWIJK HUIJGENS 
_ en JACOBA TEDING VAN BERKHOUT, no. 41 en 44. 

° 
49. Ovaal PHILIPPINE DOUBLET huisvrouw van denzelven. 

50. LODEWIJK HUIJGENS zoon van denzelven, zeer jong overleeden. 
° 

51. SUSANNA LOUISA HUIJGENS zijne dochter Douariere VAN WASSENAAR- 

RUIVEN in haar eerste jeugd geschilderd. 
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52. SUSANNA HUIJGENS dochter van CONSTANTIJN HUIJGENS n°. 15 ter 

halver lijv. 

53. · Dezelve in waterverw klein ovaal, door haar broeder geschilderd 1663. 

54· Nog eens met haar man, twee stuks. 
. 

55. Dezelve klein pourtrait in een doosje met talkjes. 

56. Dezelve miniature in een ijvoordoosje. 

57. Dezelve met haar oudste dochter, kniestuk twee 

58. PHILIPS DOUBLETH Heere van St. Anna Land haar man, dito stuks. 

59. Dezelve beide met hunne twee dogters in een stuk. 

60. PHILIPS DOUBLETH hun zoon, een kind zijnde overleeden.. 

61. Deszelfs broeder mede in zijn kindsheid overleeden. 
' 

62. Beide dezelve broeders in een Nis met bijwerk. 

63. De copie van hetzelfde stuk door de vrouwe VAN RUIVEN in waterverw 

geschilderd. 

64. GEERTRUID HUIGENS dochter van CHRISTIAAN n°. i I en zuster van 

CONSTANTI]N no. 15 huisvrouw van PHILIPS DOUBLETH den Oude en 
. moeder van PHILIPS DOUBLETH n°. 58. 

65. GEERTRUID HUIGENS borststuk. - 

66. Dezelve dito , , 

6 7. PHILIPS DOUBLETH 
vader en moeder van PHILIPS DOUBLETH n°. 58. 

67. PHILIPS DOUBLETH 
de 

Oude ) 

' 

68. PHILIPS DOUBLETH de Oude 
vadcr en moeder van no. 58. 

6 68. zoo PHILIPS h. DOUBLETH 

de 

Oude ? 
vader en moeder van 

69. Zijne huisvrouw ) 

70. Een Heer uit de Familie DOUBLETH. - 

71. JOHAN DOUBLETH broeder van PHILIPS DOUBLETH no. 58.. ,. 

72. Een Heer uit de Familie van DOUBLETH. ' 

73. Een Heer uit de Familie van VAN DER GOES. 

74. Een Dame ter halver lijv. 

75. Een dito ten voeten uit. 

76. Jufvrouw SCHILDER, klein pourtraitje. 

77. Drie oude miniatuur. 

78. Pourtraitje van de Familie of geallieerde aan denzelve. 
' 

79. Een dito manspourtrait met olijverw op koper. , 

80. Een pourtraitje in waterverw van een dame in een kastje of pourtraitdoosje. 
81. Een teekening naar PALAMEDES in lijst met glas. 
82. Een dito zijnde kaartspelende kinderen in kouleuren. 

83. Een dito zijnde een Landschap. 

84. Een stukje met vrugten en bloemen door HOEFNAGLE in lijst en glas. 
85. Een vles met bloemen door dito dito. 
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86. Een dito als boven. 
' 

87. Een dito. 
' 

88. Eenige bloemen door dito dito. 

89. Een roosje door SUSANNA VAN BAERLE naar HOEFNAGLE. 

90. Een manshoofd in profil door PHILIPS HUIJGENS met lijst en glas. 

91. Een Hercules door LODEWIJK HUIJGENS. 

92. Een copietje naar een prent van LUCAS VAN LEIDEN door CHRISTIAAN 

HUIJGENS.' 0 

, 93. Eenige boertjes door DIRKSZ. (?) VAN DORP. 

94. Een dito stukje als boven. 

95. Een dito. 

g6. Een dito zonder lijst of glas. 
Een marmer plaatje waarop een peerdje geschilderd. 

98. Een boek met teekehingen meest van de Familie. 

99. Een dito. 

100. Een dito. 
' 

101. Een dito. 

102. Eenige dito kleiner. 

103. Eenige exemplaren afdrukken van het huis op 't Plein. 

104. Eenige dito van Klingendaal. 

105. Eenige afdrukken van pourtraiten van HUIJGENS reeds vermeld. 

106. Eenige wapens tot de genealogie behoorende. 

Io7. Vier groene roemers met divisen etc. besneden. 

108. Nog, eenige snuiserijen niet waardig te specificeeren als een kooperen 

penningplaat van CHRISTIAAN HUIGENS etc. 

Al is deze lijst zeer uitgebreid 1), toch worden er, voor wat de oudere 

generaties betreft, nog stellig lang niet alle portretten op teruggevonden die van 

de verschillende HUYGENSEN gemaakt zijn. Immers door de huwelijken van 

verschillende leden zal stellig al veel in andere handen zijn overgegaan, toen de 

oorspronkelijke verzameling nog bij de laatst overgebleven telg van het beroemde , 

geslacht aanwezig en buitendien hebben wij nog genoeg aanwijzingen 
van portretten die bestaan moeten hebben en toch niet op de lijst voorkomen. 

11 De nummering der portretten is van mij. 
' . 

2) Zoo komt het portret van CoNSTAr;TYN, dat 21 Oct. 1880 te Utrecht op de verk. coll. Barones 
VAN UTENHOVE VAN I-IEEMSTEDE verkocht werd, toch stellig van CONSTANrYNS nichtje MARTHA MARIA, die 
in I664 met HENDRIK VAN UTENHOVE gehuwd is. ' 
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Ofschoon nergens de namen der schilders genoemd zijn, kunnen toch de portretten 
die van CONSTANTYN door MIEREVELT in 1625, door I.IEVENS in 1627, door 

VAN DYCK in 1632, door MIEREVELT nog eciis in I64I en door NETSCHER in . 

1672 geschilderd zijn, niet alle onkenbaar op de lijst verscholen zijn. 
Maar in de boven opgesomde portretten hebben wij toch het belangrijkste 

deel, zoowel in aantal als in gehalte. Deze werden na den dood van SUSANN A: 

LOUISA bij loting onder de erfgerechtigden verdeeld. Deze erfgerechtigden waren 

vrij talrijk, daar alle afstammelingen van SUSANNA HUYGENS en PHILIPS DOUBLET 

meedeelden, d.w.z. behalve de reeds genoemden nog JOHAN PHILIPS HOEUFFT, 

Heer van Oyen, Kolonel der cavalerie, LOUISA PHILIPPINA ROYER, Mr. ALEXANDER 

JEROME ROYER, Secretaris der Staten van Holland en West-Friesland, ANNA 

VAN DER MIEDEN, weduwe van CORNELIS M:£URS, ELISABETH VAN DER MIEDEN, 

echtg. van JOHANNES VAN ERP, SUSANNA JACOBA VAN DER MIEDEN, echtg. van 

WEMMER VAN DE VELOUW, AGATHA HESTER GERLAGH, PHILIPPINA GEERTRUIDA 

THOMASIA GERLAGH, echtg. van JAN LOUIS GERLAGH, W IL,LEM DANIEL GEIILAGH, 
Mr. JACOB PIETER TEDING VAN BERKHOUT, Schepen van Haarlem, ALETTA 

MARIA TEDING VAN BERKHOUT en Mr. JAN TEDING VAN BERKHOUT, Schepen 
van Leiden. 

Het resultaat van de loting is helaas niet bekend, en slechts van weinige 

portretten ,kunnen wij de verdere geschiedenis met eenige zekerheid nagaan. 
Het stuk van HANNEMAN in het Mauritshuis werd in Maart 1822 door 

het Rijk aangekocht van Freule PAAUW geb. HOEUFFT. Dit kan alleen zijn Freule 

CATHARINA JACOBA PAAUW geb. HOEUFFT (geb. 10 Juli I785, gest. 17 Mei 1862),. 
wanneer tenminste de opgave in den grooten catalogus van het Mauritshuis juist 
is. En het portret van CHRISTIAAN HUYGENS in de Koninklijke Akademie van 

Wetenschappen te Amsterdam, dat door Prof. MOLL aan de Iste Klasse van 

het Kon. Instituut is nagelaten, heeft op de achterzijde een aanwijzing dat het . 

aan den Kolonel HOEUFFT VAN ST. ANNALAND toebehoord heeft. Deze LEONARD ' 

HOETJFFT, de zoon van MATTHEUS THEODORUS voornoemd, stierf te Rotterdam 

I Febr. 1818. 

Een belangrijke aankoop werd omstreeks denzelfden tijd te 's Gravenhage 

gedaan door JOSEPH GUILLAUME JEAN CAMBERLYN, die van 1815 tot 1827 in 

militaire diensten in Noortl-Nederland verblijf hield en een ijverig kunstverzamelaar 

was. Hij stierf te Gent 3 Jan. 1861 en liet zijn verzameling na aan zijn neef 

Ridder HYACINTHE CAMBERLYN D'AMOUGIES te Brussel. Deze is sedert eenige 

jaren overleden, maar de verzameling wordt nog door zijn weduwe op haar bui- 

tenverblijf te Pepinghen in eere gehouden. Aan een mededeeling van den zwager 
van den heer CAMBERLYN, den heer HYACINTHE VAN DER DUSSEN DE KESTERGAT 
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heb ik de navolgende nota te danken, die onder de papieren van zijn zwager 

gevonden is, en die mij door vriendelijke bemiddeling van Prof. Dr. D. J. KORTEWEG 

ter hand gesteld is. 

NTTSCHER (GASPARD). 't Portret van CHRISTIAAN HUYGENS, broeder 1) van den 
° 

, beroe7nden CONSTANTYN, rustende met zijn linkerarot op 
een rood fInzvele kussen, t' welk lig-t op een basrelief, waurop kinder j es 
verbeeld gemerkt _I67I. - Paneel, h. o.10.9, br. o. 8. 5. 2) 

Idem. Eene jonge mooije vrouw, in wit satijn gekleed, met de armen over 

elkander en een takje oranjebloemeit in de linkerhazzd? kniestuk van 

z? n besten tijd. - Paneel h. 1.4.0, br. i.o.5. 3) 
Idem. Een mansportret, delzkelyk JAN DE WIT, rustelide met de regterarm 

op een basrelie f, verbeeldende een stuk van een hond en een kind, 
en houdende in de linkerlzand een rol papier, kniestuk. - Paneel, 
h. 1 .5.9, br. 1.0. 5. 4) 

' . 

Idem. Ee1z jonge schoone vrouw, leunende met de regterarm op een stuk 

iizuur en Izoudende de linkerhand op de borst, kniestuk. t 661. - 

Paned, h. 1.5.9, br. i.2.o. 

Idem. Een jonge schoone man nzet een roode jla.s?oeelen tabbert om, rustende 

met de regterarm, en wijzende met dezelfde hand, terwijl de linker 

. de tabbert vast heeft, kniestuk, 1669. - Paneel, h. I.q..6, br. 1.2.2. 6) 
Idem. Een bejaarde vrouw, znet een lzorlogie in de linkerhand, en het beeld 

' 
van den vernielenden in een basrelief achter haar; is in het 

zwart gekleed en gekapt, en gezeten in eat rooden fluweelen leuning- 

stoel, bijzonder schoon, 1668. - Paneel, h. 1-4.6, br. 1. 2.2. 6) 
' 

Voorts behoort bij deze verzameling ook het groote familietafreel van , 

POURBUS. . 

1) Deze fout komt natuurlijk voor rekening van den opsteller van dit lijstje. 
2) Dit portret it gemerkt : C. NETSCHER 1671, en op de achterzijde staan de initialen C H R. H V G. 

. 3) Dit portret is gemerkt C. NETSCHER 1690, en is dus geschilderd niet door CASPAR maar door 
CONSTANTIJN NETSCHER. Achterop staat een aanwijzing dat het behoord heeft aan J. P. HOEUFFT. Dit is 
JOHAN PHILIPS HOEUFFT, Heer van Oyen. Generaal Majoor, de oudere broeder van bovengenoemden 
LEONA12D HOEUFFT. 

4) Dit is vermoedelijk PHILIPS DOUBLET Jr., die in 1667 door CASPAR NETSCHER geschilderd is. 
5) Dit is gemerkt: NETSCHER 1669. 
6) Gemerkt: C. NETSCHER 1668. Dit zal GEERTRUYD IIUYGENS zijn, de zuster van CONSTANTYN, en 

de weduwe van PHILIPS DOUBLET Sr. ' 
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Volgen eenige opmerkingen naar aanleiding van den Staat en Inventaris. 

1. Dit stuk is 28 Aug. 1696 op eigenaardige wijze door MCONSTANTIJN Jr. 

verworven. Wij lezen daarvan in zijn Journaal 1) : Smergens was tot 

neef HOEFNAGEL [te Brussel], die 7nf was komen t1Z verreuylde 

aen hem peerden tegen schilderiie1z, te weten: in?iit Engelsch 

dat verleden voorjaer te Londen gekocht hadde met een sad, voor een 

schilderiie van POURBUS, van het geslacht van HOEFNAGELS, daergroote- 
moeder HUYGENS in quazn, laebbende een papeb aey op haer ende 

oudt omtrent n 5 ?z t 6 j aeren." 
2. Dit is de schilder JORIS of GEORGIUS HOEFNAGEL. 

4. Wie MELCHIOR HOEFNAGEL is, weet ik niet. Des schilders voorletter 

is zeker een schrijffout voor G. 

8, 9. Dit waren copieen, geschilderd door DE VOS te Antwerpen. De Hertogin ? 
van Lotharingen bezat de origineelen, geschilderd door QUINTEN MASSYS, 
en zij had de beide copieen aan CONSTANTYN vereerd. 2) 

17. Dit zou het portret kunnen zijn dat M. Jz. MIEREVELT in 1625 van 

CONSTANTYN geschilderd heeft (W. DELFF sc.). Hij was toen wel nog 
niet geheel 27 jaar oud, maar zoo nauw keken onze voorvaderen niet. 

Het kwam voor op de veiling coll. M. C. VAN HALL, Amsterdam 

27 April 1858. 

19. Natuurlijk het welbekende schilderij van HANNEMAN in het Mauritshuis. 

20. Vermoedelijk het portretje door JOHANNES COSSIERS 1625, waar pater 
SEGHERS een bloemkrans om geschilderd heeft. Het is bezongen door 

SI1VION INGEN. 3) 

23. Vermoedelijk het portret door CASPAR NETSCHER 1672 in het Rijks- 
museum te Amsterdam. Ook dit is in I82s gekocht. T«Teemaal heeft 

ABR. BLOOTELINGH het gegraveerd.4) 

25. Vermoedelijk het medaillon door ARTUS OUELLINUS 1651, dat eertijds 
in het bezit van A. D. SCHINKEL en van Mr. W. WINTGENS was, en 

dat thans in het Haagsche Gemeentemuseum berust. UFFENBACH zag 

1) ?ozirzzaal van CONSTANTIJN HUIJGENS del; ??, i688-z696? II, Utrecht 1877 p. 628, 629. 
2) Bijzonderheden ontleend aan ecn brief van J. Buycx aan COVSTANTYN, Breda 8 Jan. 1653, in de 

verzameling HUGENIAIrA der Kon. Akademie te Amsterdam (HSS. 42 aa, no. i2o). HUYGENS schreef zelf aan 
het hoofd van dezen brlef: J. Buycx aerzs acnde dc 2CcM/??/'M7.MAz'?MM?c?????'a????Mc<'??VEZELAER, 
gedaen door QUINTIJN MASSIJS, daer vazz 7/!</' de Hcrtoginne van Lorraizze de Copijerz heeft Mr???, gedaen door 
N. DE VOS, tot Antwerpen." 

3) SIMON INGEN, Eenige gedickten, Amsterdam 1658 p. 45. _ 
4) Hiernaar te verbeteren de opgave in mijne leonos;-aplaia Batava nr. 3873,9,12. 
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er in 1711 I ook een in de Academie, in lood, geel geschilderd, dat hij 
evenwel voor CHRISTIAAN aanzag.') 

' 

28. Dit aan GONZALES COQUES toegeschreven miniatuurportretje kwam voor 

op de verk. Amsterdam 3 Dec. IBq.i en op de verk. coll. A. Mos, 
Amsterdam 3 Dec. I86I. 

35. Dit kan een der portretten zijn, die ADRIAEN HANNEMAN in 1663 van 

CONSTANTIJN JR. geschilderd heeft 2). 

3g 39 Vermoedelijk het portret dat thans in de Koninkl. Akademie van Weten- 

schappen te Amsterdam hangt, en het portret door CASP. NETSCHER 
' 

te Brussel. 
' 

, 40. Dit borstbeeld in marmer is van de hand van JACQUES CLAIRION, en 

bevindt zich in de Sterrenwacht te Leiden. 
. 42. Vermoedelijk het aan J. DE BRAY toegeschreven portretje in de Univer- 

, siteit van Amsterdam, dat daar doorgaat voor het portret van CHRISTIAAN. 

Deze verkeerde toeschrijving komt al voor op de verk, coll. JER. DE 

BOSCH, Amsterdam I8I2. 

43. Vermoedelijk geschilderd door JACOB VAN 

45. Vermoedelijk geschilderd door JOHANNES MYTENS 4). 

58. Vermoedelijk geschilderd door CASP. NETSCHER in 16675), en dan 

waarschijnlijk het derde der portretten te Brussel. 

65 of 66. Stellig het laatste der portretten te Brussel. 

67. Dit kan het portret door J. V. RAVESTEYN zijn, dat 5 Nov. 1868 te 

Rotterdam verkocht is. 

1) UFFENBACII, Reizen III, Ulm 1753 p. 375. _ 
'2) CHRIST. HUYGENS, Oeuvres complètes, IV, Haarlem 1891, p. 33r, 334, 337. 
3) CHRIST. HUYGENS, u.S. IV p. 324. 
4) CHRIST. HUYGENS, tl.S. IV p. 349. 
5) CHRIST. HUYGENS. u.s. VI, Haarlem 1895, p- 156. 


